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S T A N OV I S KO 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec 

za rok 2021 

 

     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2021 bolo vypracované 

v súlade s ustanovením § 18 ods. 2, písm. d/  zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Podľa §16 ods.12 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien musí byť návrh 

záverečného účtu prerokovaný MsZ najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka, t.j. do 30 júna 2022. Návrh záverečného účtu je teda predložený na rokovanie MsZ                        

v zákonom stanovenej lehote. Predkladaný materiál vychádza z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu mesta Senec za rok 2021, z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov a 

čerpania výdavkov rozpočtu mesta za sledované obdobie. V rozpočte mesta sa uplatňovala 

ekonomická rozpočtová klasifikácia určujúca výdavkové položky rozpočtu financované 

z bežných a kapitálových výdavkov a uplatňovala sa rovnako aj v rozpočtových a 

príspevkových organizáciách. Príspevková organizácia Mesta Senec - Mestské kultúrne 

stredisko - je povinná vykonať v zmysle  zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

záverečné zúčtovanie finančných vzťahov v súlade s rozpočtom zriaďovateľa, t.j. Mesta Senec, 

ako aj  s platnými právnymi predpismi. 

 

A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

      ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SENEC 

 

Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie  aspektov a náležitostí 

predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet mesta v zmysle § 16 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve disponovať. 

 

1 Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

   Návrh záverečného účtu Mesta Senec za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom            

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje taktiež ustanovenia zák.                        

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších doplnkov 

a zmien ako aj  zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších doplnkov a zmien a iné súvisiace právne predpisy. 

 

1.2   Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta 

Mesto Senec si splnilo povinnosť vyplývajúcu z §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov, podľa ktorej je mesto povinné dať si overiť účtovnú závierku nezávislým audítorom 

podľa osobitného predpisu. 

Audit účtovnej závierky mesta Senec vykonal LUCA PARTNER, s.r.o., Ing. Mária Cvečková, 

CA, licencia UDVA č. 426, sídlom Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava a výsledok 

prezentoval v Správe nezávislého audítora pre Mesto Senec za rok 2021 zo dňa 21.3.2022. 

Podľa § 20 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná vyhotovovať výročnú správu, 

ktorá obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a 

správu audítora k tejto účtovnej závierke. Výročná správa musí byť overená audítorom v lehote 

do jedného roka od skončenia účtovného obdobia to znamená do 31.12.2022. Ku dňu vydania 

správy audítora z auditu nebola k dispozícii výročná správa za rok 2021. Overenie účtovnej 

závierky s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021 vykoná audítor dodatočne až po 

obdržaní výročnej správy Mesta Senec. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov bolo audítorom konštatované, že Mesto Senec konalo 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

1.3   Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Senec 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli MsÚ ako aj na webovej 

stránke mesta dňa 10.06.2022, t.j. v súlade s § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších doplnkov a zmien a § 16 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Povinnosť 

bola splnená. 

 

2 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16  ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s povinnými náležitosťami ako sú údaje 

o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 uvedeného zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení 

príspevkových organizácií a obchodných spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mesta, 

prehľad o poskytnutých dotáciách.   

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované aj podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 

MF SR č. MF-0101752004-42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421, 

MF/025825/2010-421, MF/013593/2018-421), ktorým sa ustanovuje  druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
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B.   ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Údaje o plnení rozpočtu 

 

Mesto postupovalo pri zostavení záverečného účtu podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovanom 

hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov finančne splnilo 

svoju povinnosť a usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadenej 

príspevkovej organizácii, právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo 

svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a samosprávnemu kraju. Predložený návrh záverečného účtu mesta 

obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

1 Rozpočtové hospodárenie 

Základom finančného hospodárenia mesta bol programový rozpočet na rok 2021, ktorý bol 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 146/2020 dňa 16.12.2020. Rozpočet mesta 

bol zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako 

schodkový. V priebehu rozpočtového roka mesto sledovalo vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu 

s cieľom zabezpečiť jeho rovnováhu ku koncu rozpočtového roka. Z uvedeného dôvodu boli 

v priebehu roka vykonané nevyhnutné zmeny v rozpočte.  

 

Schválený rozpočet mesta bol preto po aktualizácii príjmov a výdavkov v priebehu 

rozpočtového roka päťkrát upravený a to: 

- uznesením MsZ č. 3/2021 zo dňa 16.2.2021             (I. zmena) 

- uznesením MsZ č. 57/2021 zo dňa 29.6.2021              (II. zmena)  

- uznesením MsZ č. 74/2021 zo dňa 14.9.2021             (III. zmena)  

- uznesením MsZ č. 114/2021 zo dňa 27.10.2021         (IV. zmena) 

- uznesením MsZ č. 131/2021 zo dňa 14.12.2021          (V. zmena) 

 

V rámci rozpočtového hospodárenia sa okrem zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších doplnkov a zmien  postupovalo  aj v súlade so zák.                                      

č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorým 

sa podľa § 7 overovala každá pripravovaná finančná operácia (súlad so schváleným rozpočtom, 

s uzatvorenými zmluvami, resp. inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými 

prostriedkami). 
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Tab. 1  Bilancia rozpočtu 

Ukazovateľ Schválený Posledná zmena Plnenie 

16.12.2020 14.12.2021 2021 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy 24 261 073 25 379 293 25 561 820,04 

Bežné výdavky 23 937 377 25 050 131 22 749 505,61 

Bilancia bežného rozpočtu 323 696 329 162 2 812 314,43 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy 6 293 039 6 313 112 472 999,98 

Kapitálové výdavky 15 792 624 17 366 619 3 810 526,40 

Bilancia kapitálového rozpočtu - 9 499 585 - 11 053 507 - 3 337 526,42 

Prebytok/schodok  - 9 175 889 - 10 724 345       - 525 211,99 

 

Finančné operácie 

Finančné operácie príjmové 9 566 561 11 135 841 9 436 170,69 

Finančné operácie výdavkové 390 672 411 496 433 222,39 

Bilancia finančných operácií 9 175 889 10 724 345 9 002 948,30 

 

Bilancia rozpočtu bez fin. operácií:                           - 525 211,99  

Bilancia  fin. operácií:                                         +   9 002 948,30 

 

V porovnaní s poslednou schválenou zmenou rozpočtu skutočné bežné príjmy vzrástli                         

o 0,72 % a bežné výdavky poklesli o 9,18 %, čím bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu 

(kladný rozdiel v bežných príjmoch a výdavkoch) v sume 2 812 314,43 EUR.  Kapitálové 

príjmy poklesli oproti poslednej zmene o 92,51 %  a  kapitálové výdavkov poklesli oproti 

poslednej zmene o 78,06 % , čím bol výsledok  kapitálového rozpočtu schodok  v sume             

- 3 337 526,42 EUR. 

Finančné operácie sú podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy súčasťou rozpočtu mesta, avšak nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 

Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce, realizujú 

sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté 

pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté 

zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Podľa návrhu záverečného účtu príjmové 

finančné operácie boli v sume 9 436 170,69 EUR a výdavkové finančné boli v sume 433 222,39 

EUR. Výsledkom FO bol kladný zostatok vo výške 9 002 948,30 EUR. 

 

Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2021 so schodkom rozpočtu vo výške 

 – 525 211,99 EUR.  Takto vykázaný schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) 

a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
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1.1    Plnenie rozpočtu príjmov 

    Vlastné príjmy bežného rozpočtu pozostávali z daňových príjmov a nedaňových 

príjmov a vlastné príjmy kapitálového rozpočtu tvorili príjmy z predaja majetku. Cudzie 

príjmy bežného rozpočtu pozostávali z dotácií a grantov na činnosť preneseného výkonu 

štátnej správy a kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami zo ŠR, EU a iných verejných 

rozpočtov. 

 

Tab. 2  Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov za rok 2021 v EUR 

 

Rozpočet 
Plán po V. zmene  Skutočné plnenie  Plnenie (%) 

Daňové príjmy 16 257 062,00 16 920 760,98 104,08 

Nedaňové príjmy 1 484 362,00 1 667 473,18 112,33 

Dotácie a granty 7 637 869,00 6 973 585,88 91,30 

Celkom 25 379 293,00 25 561 820,04 100,72 

 

Primárnym zdrojom daňových príjmov je výnos dane z príjmu, ktorý bol v roku 2021             

vo výške 10 501 803,15 EUR a dosiahol úroveň 102,50 % rozpočtového plánu. Medziročne 

vzrástol príjem z výnosu dane o 3,58 %.  Podstatným zdrojom príjmov je výnos dane 

z nehnuteľností, ktorý bol splnený na 101,64 %. Celkový objem bežných daňových príjmov 

dosiahol úroveň 104,08 % od poslednej zmeny schváleného rozpočtu. Medziročne ide o nárast   

o 9,68 %.  Nedaňové bežné príjmy boli splnené na 112,33 %. Celkový objem  bežných 

nedaňových príjmov medziročne vzrástol o 12,76 %. Zdrojom nedaňových príjmov boli najmä 

príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov.  

Granty a transfery sú príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej 

správy - na úseku matriky, školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany 

prírody, dopravy a pozemných komunikácií, ŠFRB, ZOS, hlásenie obyvateľstva a pod. 

Celkovo prijalo mesto granty a transfery vo výške 6 973 585,88 EUR. Granty a transfery 

boli použité v súlade s ich účelom.  

 

Zdrojom kapitálových príjmov v celkovej výške 472 999,98 EUR bol predaj pozemkov 

a nehmotných aktív, združené investičné prostriedky, prostriedky z IROP a z BSK. 

Kapitálové príjmy boli čerpané len na úrovni 7,49 %.   

 

Tab. 3  Prehľad plnenia rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2021 

Rozpočet 
Plán po V. 

zmene 

Skutočné 

plnenie 
Plnenie % 

Z predaja pozemkov a nehm. aktív 82 000,00 82 628,76 100,77 

Zo združ. invest. prostriedkov 0,00 12 823,00 - 

Dotácie a Granty 6 231 112,00 376 242,70 6,02 

Predaj kapitálových aktív 0,00 1 305,52 6,04 

Celkom 6 313 112,00 472 999,98 7,49 

 



7 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov na 7,49 % je najmä z dôvodu nenaplnenia príjmov na 

investičné projekty z rozpočtu EU. (Parkovací dom, výstavba novej ZŠ a pod.) 

 

V celkovom hodnotení východiskových ekonomických ukazovateľov rozpočtu na strane 

príjmov bez FO však možno konštatovať, že dosiahli úroveň plnenia 82,15 % očakávaných 

príjmov schváleného rozpočtu po poslednej zmene.  

 

Tab. 4   Prehľad vývoja bežných príjmov 

Rozp. 

príjmov 
2017 2018 2019 2020 2021 

Daňové 12 111 166,29 13 926 884,74 15 495 016,43 15 427 008,28 16 920 760,98 

Nedaňové 1 774 295,73 1 899 811,89 1 788 820,15 1 478 768,93 1 667 473,18 

Granty 

a transfery 
3 884 693,52 4 249 858,44 5 029 187,57 6 836 761,84 6 973 585,88 

Celkom 17 770 155,54 20 076 555,07 22 313 024,15 23 742 539,05 25 561 820,04 

 

Z porovnania možno konštatovať progresívny rast bežných príjmov - od roku 2017 došlo               

k rastu bežných príjmov o 7 791 664,50 EUR; ide o kontinuálny rast, čo je najmä vplyvom 

rastu dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu.  Rast vyplýva aj z pozitívneho  vývoja 

vlastných daňových príjmov. Mestu sa darí  naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti 

cca na 98%.  

Granty a a transfery vykazujú  taktiež progresívny rast - ide o príjmy získané v rámci 

sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu 

štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z BSK, účelové dary 

od fyzických a právnických osôb a iné dotácie.  

 

Tab. 5  Prehľad vývoja kapitálových príjmov 

Rozpočet príjmov 2017 2018 2019 2020 2021 

Z predaja pozemkov  118 910,16 17 619,32 20 132,98 136 532,68 82 628,76 

Zo združ. invest. prostr. 1 989,00 1 786,00 8 652,00 58 962,29 12 823,00 

Dotácie a granty 120 000,00 160 000,00 6 611 997,93 640 170,92 376 242,70 

Predaj kapit. aktív 0,00 0,00 0,00 0,00 1 305,52 

Celkom 240 899,16 179 405,32 6 640 782,91 835 665,89 472 999,98 

 

Kapitálové príjmy sú kolísavé, najmä v závislosti od prijatých kapitálových grantov a 

dotácií z EÚ a ŠR, ako aj z predaja kapitálových aktív.  

 

Plnenie rozpočtu výdavkov 

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami upravený na základe 

skutočných potrieb v danom období. Rozpočet výdavkov bez finančných operácií bol                          

po poslednej úprave čerpaný na úrovni 62,62 %. Najväčšiu časť výdavkov tvorili bežné 

výdavky na mzdy - čerpanie 84,52 %, príspevky do poisťovní - čerpanie 86,15 %, tovary 
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a služby - čerpanie 78,06 % a bežné transfery - čerpanie 96,31 %. Podiel bežných výdavkov  

na celkových výdavkoch predstavoval takmer 86 %.  

 

Tab. 6  Prehľad plnenia rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2021 v EUR 

Rozpočet Plán po V. zmene  Skutočné plnenie Plnenie (%) 

Bežné výdavky celkom 25 050 131 22 749 505,61 85,65 

Kapitálové výdavky celkom 17 366 619 3 810 526,40 21,94 

Výdavky celkom 42 416 750 26 560 032,01 62,62 

 

Bežné výdavky boli čerpané na úrovni 85,65 % plánovaných bežných výdavkov. Čerpanie 

kapitálových výdavkov bolo vzhľadom k plánovanému čerpaniu len na úrovni 21,94 %. 

Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov  je spôsobené tým, že sa nepodarilo realizovať 

všetky plánované investičné zámery, presunom niektorých investičných zámerov do roka 

2022 ako aj z dôvodu nenaplnenia kapitálových príjmov.   

 

Tab. 7   Prehľad vývoja bežných a kapitálových výdavkov 

Rozp. výdavkov 2017 2018 2019 2020 2021 

Bežné  15 441 674,66 17 008 893,12 19 959 151,88 21 551 339,72 22 749 505,61 

Kapitálové    1 970 955,10   3 245 025,50   2 113 124,55  4 105 435,15 3 810 526,40 

Celkom 17 412 629,76 20 253 918,62 22 072 276,43  25 656 774,87  26 560 032,01 

 

Z porovnania je zrejmý nárast bežných výdavkov, ktoré majú stúpajúcu tendenciu aj z dôvodu 

rastu bežnej spotreby mesta. Bežné výdavky vzrástli oproti roku 2017 o 7 307 830,95 EUR 

Kapitálové výdavky sú kolísavé, v závislosti od kapitálových príjmov, ako aj realizácie  

investičných akcií.  

Súčasťou záverečného účtu za rok 2021 je vyhodnotenie Programového rozpočtu, ktorý sa 

detailne venuje jednotlivým výdavkovým položkám podľa schválených programov. 

Vyhodnotenie Programového rozpočtu predkladá do zastupiteľstva odbor ekonomiky mesta. 

 

1.1  Výsledok hospodárenia 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vyjadruje ako súhrnná bilancia bežných príjmov, 

bežných výdavkov a kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov bez finančných operácií. 

Hospodárenie mesta v roku 2021 dokumentuje nasledovná tabuľka: 
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Tab. 8  Výsledok hospodárenia z rozpočtu 

Hospodárenie mesta 
 

Skutočnosť k 31.12.2021  

Bežné  príjmy spolu 25 561 820,04 

Bežné výdavky spolu 22 749 505,61 

Bežný rozpočet 2 812 314,43 

Kapitálové  príjmy spolu 472 999,98 

Kapitálové  výdavky spolu 3 810 526,40 

Kapitálový rozpočet  -3 337 526,42 

Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu       -525 211,71 

Zvýšenie schodku/vylúčenie z prebytku  1 575 867,75 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu       -2 101 079,74 

Príjmy z finančných operácií 9 436 170,69 

Výdavky z finančných operácií    433 222,39 

Zostatok finančných operácií 9 002 948,30 
PRÍJMY SPOLU   35 470 990,71 

VÝDAVKY SPOLU 26 993 254,40 

Hospodárenie mesta 8 477 736,31 
Vylúčenie z prebytku  6 346 908,17 

Upravené hospodárenie mesta 2 130 828,14 

 

Z výsledku hospodárenia je zrejmé, že mesto vykázalo schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 

písm. a),b) a § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s výsledkom 

záporného rozdielu medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce bez finančných 

operácií v sume -525 211,99 EUR.   

 

V zmysle  §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  je 

schodok rozpočtu upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté                          

v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 

alebo na základe osobitného predpisu vo výške 1 575 867,75 EUR.   

 

Upravený schodok rozpočtu je vo výške  - 2 101 079,74 EUR. 

 

2 Bilancia aktív a pasív 

 

Zostatková hodnota na strane aktív (majetok mesta) podľa účtovnej závierky 

-k 31.12.2021 bola 64 956 819,38 EUR.  

zostatková hodnota na strane pasív (vlastné imanie a záväzky) podľa účtovnej závierky                   

- k 31.12.2021 bola 64 956 819,38 EUR.  

Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 je vo svojich zostatkových hodnotách                                 

a finančných objemoch vyrovnaná.  

Z bilancie aktív a pasív je zrejmý vyšší podiel neobežného majetku oproti obežnému majetku 

v aktívach mesta. Medziročne zaznamenalo mesto nárast majetku o 4,15 % a to 
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v neobežnom majetku, menovite v DHM.  Medziročná zmena majetku je 1 517 382,49 EUR. 

Nárast neobežného majetku bol spôsobený kúpou majetku a  investíciami do majetku.  

 

AKTÍVA  

Názov ZS k 1.1.2021 KZ k 31.12.2021 

Majetok spolu                       62 953 514,44                     64 956 819,38 

Neobežný majetok                      43 352 938,62                     44 816 767,88 

Obežný majetok                      19 555 654,73                     20 096 613,08 

 Časové rozlíšenie                             44 921,09                            43 438,42 

 

PASÍVA  

Názov ZS k 1.1.2021 KZ k 31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky                       62 953 514,44                      64 956 819,38 

Vlastné imanie                      43 903 158,13                      44 880 199,14 

Záväzky                        9 818 568,20                        8 877 928,81 

Časové rozlíšenie                        9 231 788,11                      11 198 691,43 

 

3 Bilancia pohľadávok a záväzkov 

Tab. 9   Stav pohľadávok k 31.12.2021 podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR 

Účet 
stav k stav k 

31.12.2020 31.12.2021 

Dlhodobé pohľadávky 528 446,98 528 446,98 

Krátkodobé pohľadávky 132 008,69 237 638,03 

Celkom 660 455,67 766 085,01 

 

Pohľadávky medziročne vzrástli o 15,99 % 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti:   

- Pohľadávky z nedaňových príjmov:  92 225,49 EUR (komunálny odpad, nájomné) 

- Pohľadávky z daňových príjmov : 133 321,33 EUR (daň z nehnuteľností, zabratie 

verejného priestranstva) 

- Pohľadávky z nájmu : 400 € 

- Ostatné: 2614,10 € 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané prostredníctvom exekúcie a súdu. 
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Tab. 10   Stav záväzkov k 31.12.2021 v EUR 

 

Účet 
stav k stav k 

31.12.2020 31.12.2021 

Rezervy 778 496,98 1 028 436,98 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 6 461 749,51 4 210 345,28 

Dlhodobé záväzky 44 611,24 52 888,78 

Krátkodobé záväzky 560 145,26 1 940 072,56 

Bankové úvery a výpomoci 1 973 565,21 1 646 185,21 

Celkom 9 818 568,20 8 877 928,81 

 

Záväzky poklesli o 9,58 %. Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Ekonomická 

kondícia mesta je na úrovni, v ktorej sa nevystavuje riziku nesplácania svojich záväzkov. 

 

 

4 Prehľad vývoja dlhu 

Vývoj dlhu je v medziach zákona o rozpočtových pravidlách. Celková výška dlhodobých 

úverových záväzkov mesta nepresiahla za rok 2021 zákonom stanovenú výšku skutočných 

bežných príjmov po odpočítaní cudzích príjmov (grantov a transferov).  

 

Tab. 11   Prehľad vývoja dlhu mesta za rok 2021 

Typ dlhu 
Stav istiny  

k 31.12.2020 

Splátka 

istiny                

v r. 2021 

Zostatok 

istiny k 

31.12.2021 

Splátka 

úrokov      

v r. 2020 

Konečná 

splatnosť 

úveru 

investičný - led osvetlenie 303 837,21 122 200,00 181 637,21 6 793,76 30.3.2023 

investičný - ZŠ Mlynská 400 000,00 80 000,00 320 000,00 3 711,95 31.12.2025 

investičný - VÚB pozemok, ref. 35 180,00 35 180,00 0,00 40,31 25.3.2021 

investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ 675 000,00 90 000,00 585 000,00 6 230,83 30.6.2028 

NFV 559 548,00 0,00 559 548,00 0,00 31.10.2027 

Spolu 1 973 565,21 327 380,00 1 646 185,21 16 776,85  

 

Z hľadiska zadlženosti vykazuje Mesto Senec k 31.12.2021 zostatok istiny úverov v celkovej 

výške 1 646 185,21 EUR. Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2021 bola na úrovni 6,93 % 

skutočných bežných príjmov. Nepresiahla tak 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Miera úverového zaťaženia je teda v súlade s ust. § 17 

ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

doplnkov a zmien. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov bola na úrovni  1,38  %, nepresiahla teda 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, EU, zo zahraničia alebo na 

základe osobitného predpisu.   
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5 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 

Príspevková organizácia MsKS, ktorej zriaďovateľom je mesto dosiahla v roku 2021 

ziskové hospodárenie vo výške  20 782,97 EUR.  

 

Náklady     1 112 426,57 EUR 

Výnosy     1 133 209,54 EUR 

Hospodársky výsledok - zisk                  20 782,97 EUR 

 

6 Prehľad o poskytnutých dotáciách  

 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného 

účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v 

členení podľa jednotlivých príjemcov. Mesto poskytlo dotácie v súlade s citovaným zákonom  

fyzickým a právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb a na všeobecne 

prospešný a verejnoprospešný účel. 

 

7   Prehľad o poskytnutých zárukách 

 

     V správe k návrhu záverečného účtu je uvedené, že Mesto Senec neposkytlo žiadne záruky 

a ručenie za iné subjekty. 

 

  8   Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervný fond,  sociálny fond  
 

     Mesto Senec tvorilo a spravovalo nasledovné fondy s účelovo viazanými finančnými 

prostriedkami, ktoré sú mimorozpočtovými zdrojmi: 

 

Rezervný fond - vytvára mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. O transferoch fondu 

rozhoduje mestské zastupiteľstvo.      

 

  Fond rezervný Suma v EUR 

ZS za rok 2021 1 705 622,63 

Prírastky - uznesenie č.  

53/2021 zo dňa 29.06.2021 za r.2020 
420 179,10 

Presuny - ostatné prírastky  

 
2 966 908,82 

Úbytky - použitie rezervného fondu uznesenie č.  

               146/2020 zo dňa 16.12.2020  

 

1 676 438,88 

               - uznesenie č. 53/2021 zo dňa  

                 29.06.2021 krytie schodku  

                 hospodárenia bez FO za r.2020 

1 285 443,53 

Presuny – ostatné úbytky  0,00 

KZ za rok 2021 2 130 828,14       

 

Časť RF bude použitá na krytie schodku rozpočtu  vo výške  -525 211,99 EUR + 

nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 575 867,75 EUR. Súhlasíme 
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s návrhom vykryť schodok po schválení MsZ prostriedkami z rezervného fondu v celkovej  

výške 2 101 079,74 EUR.   

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a 

kolektívnej zmluvy. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 44 611,24 

Prírastky - povinný prídel -  1,5 %                    51 395,60 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie zamestnancov                     43 118,06   

               - regenerácia PS, doprava                 

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2021 52 888,78 

 

9   Údaje o podnikateľskej činnosti 

Mesto nepodniká. 

 

10  Hodnotenie programov rozpočtu 

  Rozpočet Mesta Senec bol zostavený a schválený na rok 2020 ako úplný programový 

rozpočet v členení na programy a podprogramy, čím bol dodržaný postup v súlade so zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výdavky rozpočtu mesta boli 

alokované do 15 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Mesto 

Senec dodržalo povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných 

prostriedkov v rámci vybraných programov. Programový rozpočet svojím spracovaním 

odzrkadľoval potreby mesta z kvantitatívneho ako aj kvalitatívneho hľadiska a naplnil potreby 

a ciele, ktoré sa pri schvaľovaní ročného rozpočtu očakávali. 

 

 

C.  ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej 

stránke mesta najmenej 15 dní v zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v samospráve. 

Riadna účtovná závierka za rok 2021 a hospodárenie mesta v súlade s § 9 ods. 4 zákona                              

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v samospráve boli overené audítorom. Účtovná závierka za rok 

2021 bola podľa vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a vyjadruje skutočnú 

finančnú situáciu Mesta Senec k 31.12.2021 a výsledky jeho hospodárenia za rok 2021 sú 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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Návrh záverečného účtu mesta Senec za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Mestskému zastupiteľstvu schváliť  

celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  

 


